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Chess & Business
Core Compass Compound Charge
How to move like a Greek

Κάθε πιόνι επάνω σε µια κλασική σκακιέρα συνδέεται άµεσα µε µια επιχειρηµατική
έννοια. Η δοµή που παρουσιάζεται ακολούθως είναι απλουστευµένη στην σκακιέρα 2D.

1. Στρατιώτες: Επιχειρησιακά Εργαλεία (CRM, ERP, Gantt, Financial Sheets, etc)
2. Πύργοι: Κινητά και Ακίνητα Πάγια (Assets)
3. Αξιωµατικοί: Managers (middle & higher level management)
4. Ιππικό: Κεφάλαιο ($)
5. Βασίλισσα: Επιχειρησιακή Κουλτούρα (Culture)
6. Βασιλιάς: Ανώτατη Διοίκηση (Board of Directors - Chairman - CEO)

BUSINESS STRATEGY 808

!1

www.cheilas.gr

Step_1: Κατάληψη πυρήνα - Core

Ο πρώτος στόχος ενός στρατηγικά σκεπτόµενου σκακιστή είναι η κατάληψη του
πυρήνα κάθε σκακιέρας όσο το δυνατόν ταχύτερα (4 κεντρικά τετράγωνα).

Core = Βραχυπρόθεσµοι επιχειρησιακοί στόχοι (short term targets)

Για την επίτευξη των βραχυπρόθεσµων στόχων µια επιχείρησης χρησιµοποιούνται
κυρίως τα εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της (στρατιώτες). Η χρήση των σωστών και
σύγχρονων εργαλείων µε υποστήριξη από το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό
(αξιωµατικοί) είναι κοµβικής σηµασίας για τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης ή ενός
επιχειρηµατικού οµίλου.
Ενδεχοµένως να αναρωτηθεί κάποιος: « Ναι, αλλά αν δεν έχω τα λευκά δε θα κινηθώ
πρώτος ». Η απάντηση όσον αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο έρχεται από το 203 π.Χ.
« Audentes Fortuna Iuvat » που σηµαίνει: « Fortune helps the bold - Η τύχη ευνοεί τους
τολµηρούς ». Θεωρείται δεδοµένο και « a priori » ότι οφείλεις να κινηθείς πρώτος!
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« Υλοποίηση κατάληψης Πυρήνα » - Βήµα Βήµα (Human Vs Computer)
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Step_2: Περίµετρος - Compass

Ο δεύτερος στόχος είναι η δηµιουργία µιας τέτοιας περιµέτρου που α) να εµποδίζει
την είσοδο ανταγωνιστών και β) να διευκολύνει την έκβαση µιας επίθεσης.

Compass = Δίκτυο (network)

Η ανάπτυξη ενός ή περισσότερων δικτύων είναι η πολυεπίπεδη αµυντική γραµµή
κάθε επιχείρησης (παρατήρησε τις γραµµές άµυνας 2, 3, 4, 5). Η δηµιουργία επιχειρησιακών
δικτύων δεν επαφίεται στη λειτουργία κάθε εργαλείου, αλλά στον τρόπο διασύνδεσης κάθε
εργαλείου µε τα υπόλοιπα. Η δοµή µιας εταιρείας ή ενός οµίλου εταιρειών (δικτύου
επιχειρήσεων) είναι αυτή που καθορίζει την ισχύ της.
Η ασφαλής και γρήγορη µετάδοση της πληροφορίας µέσω κατάλληλα συνδεδεµένων
εργαλείων στα διοικητικά επίπεδα µιας επιχείρησης είναι αυτή η οποία θα της επιτρέψει να
προβλέψει έγκαιρα και έγκυρα τις κινήσεις του ανταγωνισµού.
Κάθε ενδεχόµενη επίθεση ενός ανταγωνιστή µε n σηµεία πρέπει να αντιµετωπίζεται µε
πρόβλεψη τουλάχιστον n+1 σηµείων. Για παράδειγµα, παρατήρησε στη σκακιέρα ότι το
πιόνι στο τετράγωνο D4 απειλείται από το εχθρικό ιππικό C6. Tο ίδιο πιόνι (D4)
προστατεύεται ταυτόχρονα από το πιόνι C3 και από τη Βασίλισσα D1.
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« Υλοποίηση Περιµέτρου » - Βήµα Βήµα (Human Vs Computer)

BUSINESS STRATEGY 808

!5

www.cheilas.gr

Step_3: Σύνθετο Σώµα - Compound

Η συγκρότηση σύνθετου σώµατος (εντοπισµός κενού στην αγορά και εξέταση
ύπαρξης αγοράς στο κενό αυτό) οδηγεί στο κρίσιµο σηµείο, το οποίο έπειτα από την
εξέταση των ενδεχόµενων επενδυτικών σεναρίων θα καθορίσει την επιλογή της επιθετικής
τακτικής.

Compound = Εντοπισµός κενού (Gap) στην αγορά - Εξέταση σεναρίων - Stress Test
Παρατηρώντας τη σκακιέρα (αγορά) βλέπουµε δύο πιθανά σενάρια τακτικών
επιθέσεων (κενών στην αγορά). Εξετάζοντας τα σενάρια αυτά επιλέγουµε αυτό το οποίο µας
τοποθετεί σε θέση ισχύος µε σηµείο αναφοράς τον προς επίτευξη στόχο (µαύρος βασιλιάς).
Παρατηρούµε ότι ο αξιωµατικός (manager) στο τετράγωνο Ε2 µπορεί να κινηθεί στο
τετράγωνο H5 υποστηριζόµενος από τη Βασίλισσα D1 (εταιρική κουλτούρα) για να
απειλήσει τον µαύρο βασιλιά. Αυτό όµως δεν είναι αρκετό για να οδηγηθούµε στη νίκη.
Αυτή είναι µια λάθος τακτικά κίνηση, αφενός επειδή εξουδετερώνεται πολύ εύκολα αν το
πιόνι G7 κινηθεί µια θέση εµπρός, και αφετέρου θωρακίζουµε (µέσω ανάπτυξης περιµέτρου)
την άµυνα του αντιπάλου χάνοντας την ευκαιρία να προσεγγίζουµε τον τελικό στόχο.
Εδώ έχουµε φτάσει στο critical point. Είναι η στιγµή των τακτικά σχεδιασµένων
αντεπιθέσεων για την επίτευξη µιας επιτυχηµένης στρατηγικής.
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Η συνεργασία των managers (D2, E2) όλων των επιπέδων (middle - higher) είναι
αυτή που θα προστατεύσει την κουλτούρα της επιχείρησης και την ανώτατη διοίκηση.
Μια από τις πιο ισχυρές άμυνες στο σκάκι και τις επιχειρήσεις με ευρύ πεδίο δράσης.

Είναι κοινό µυστικό ότι ο ανταγωνισµός ακολουθεί συνήθως µιµητική στρατηγική σε
κάτι το οποίο αποδεδειγµένα « δουλεύει » και αποδεικνύεται κερδοφόρο. Παρατήρησε την
άµυνα του αντιπάλου και συγκεκριµένα το τετράγωνο G6. Αυτό το τετράγωνο είναι το
κλειδί για τη ρήξη της άµυνας του αντιπάλου. Αν το πιόνι στο τετράγωνο G7 κινηθεί µια
θέση µπροστά, όπως είπαµε πριν, τότε ο αντίπαλος σχηµατίζει περίµετρο (compass).
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Αντίστροφα, το πιόνι µας στο τετράγωνο G3 πρέπει να προστατευθεί αν κριθεί
απαραίτητο µε επενδυτική κίνηση (ιππικό από το G1 στο F3 για να είναι έτοιµο να χτυπήσει
στο H4). Αυτό θα γίνει µόνο αν το πιόνι G3 απειληθεί σε βαθµό n-1 (ένα βήµα πριν
απειληθεί). Δεν πρέπει να αποκαλύπτουµε τον επενδυτικό σχεδιασµό της εταιρείας µας πριν
την άµεση υλοποίηση, για να µην παρέχουµε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον
ανταγωνισµό.

Παρατήρησε ότι το πιόνι στο τετράγωνο H2 είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο µε
χαµηλή συνεισφορά στην αµυντική γραµµή (2η σειρά), είτε επειδή είναι απαρχαιωµένο, είτε
επειδή είναι λιγότερο λειτουργικό από τα υπόλοιπα. Το πιόνι (εργαλείο) αυτό θα επιλεγεί ως
δούρειος ίππος για τη ρήξη της άµυνας του αντιπάλου. Είναι το εργαλείο εκείνο που πρέπει
να αλλάξει - αντικατασταθεί - θυσιαστεί για την ολοκληρωµένη επίτευξη των
σχεδιαζόµενων τακτικών κινήσεων.
Παρατήρησε ότι αν κινήσουµε σταδιακά το πιόνι H2 στη θέση H6, τότε δηµιουργούµε
επίθεση βαθµού 1 ενώ ο αντίπαλος έχει άµυνα βαθµού 2 a) G7 στο H6 και b) G8 στο H6.
Πριν ξεκινήσουµε την αντεπίθεση κρίνεται σχεδόν απαραίτητος ο
αποπροσανατολισµός του αντιπάλου - ανταγωνιστή µας. Εδώ µπορούµε να κινήσουµε το
ιππικό µας B1 στη θέση Α3 µε στόχο να θεωρήσει ο αντίπαλος ότι θα προσπαθήσουµε να
διασπάσουµε την περίµετρο (άµυνα) του, καταλαµβάνοντας τη θέση C4.
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Παρουσιάζεται Stress test του ανταγωνισµού µε προώθηση επενδυτικών κεφαλαίων σε
αντίθετη τροχιά από την κύρια επενδυτική γραµµή (παραπλάνηση). Η σωστή επενδυτική
γραµµή (2D) είναι αυτή που εξελίσσει το πλάνο µας και παρουσιάζει χαµηλό επενδυτικό
ρίσκο ( η σωστή επενδυτική κατεύθυνση εδώ είναι δεξιά, γιατί αφενός εκεί βρίσκεται ο
κύριος στόχος µας (µαύρος βασιλιάς), και αφετέρου εκεί η άµυνα του αντιπάλου µας
εµφανίζεται µειωµένη ).

Έπειτα από την κίνηση παραπλάνησης ο αντίπαλος είναι λογικό να αναλύσει τα εξής
δύο πιθανά σενάρια: α) να θεωρήσει ότι θα τον αναγκάσουµε να επιτεθεί από τη θέση D5
στη θέση C4 δηµιουργώντας κενά στην αµυντική του γραµµή, β) θα προβλέψει ώστε να είναι
περισσότερο διερευνητικός και θα προσπαθήσει να αµυνθεί µε κίνηση του πιονιού Β7 στη
θέση Β5 µε παράλληλη κάλυψη από τον πύργο Β8.
Παρατήρησε το τετράγωνο Β4. Αν τα πιόνια του αντιπάλου κινηθούν στο Β5 και Α5,
τότε το επόµενο βήµα θα είναι να κινηθεί ξανά εµπρός στο Β4 υποστηριζόµενο από το ιππικό
C6 και τον πύργο Β8 (κεφάλαιο & πάγια - καθαρά επενδυτική κίνηση).
Η άµυνά µας ωστόσο πρέπει να είναι ισχυρότερη µε πρόβλεψη 4ου βαθµού για το
τετράγωνο Β4 (ιππικό στο C2, πιόνι στο Α3, πιόνι C3 και αξιωµατικό D2). Ο αµυντικός
σχεδιασµός πρέπει να κινείται παράλληλα του επιθετικού - επενδυτικού πλάνου.
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« Υλοποίηση Σύνθετου Σώµατος » - Βήµα Βήµα (Human Vs Computer)
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Step_4: Αντεπίθεση - Charge

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η σωστά δοµηµένη αντεπίθεση στις αδύναµες
γραµµές άµυνας του αντιπάλου - ανταγωνιστή είναι ισοσκελισµένη επάνω στη σκακιέρα
(ακριβώς όπως ο ισολογισµός της εταιρείας µε το παθητικό και ενεργητικό σκέλος).
Όσο αναπτύσσουµε το επενδυτικό µας πλάνο, τόσο φροντίζουµε για την παράλληλη
διατήρηση της αµυντικής περιµέτρου µε βαθµό ετοιµότητας « n+1 ».

Charge = Ισοσκελισµένη n+1 αντεπίθεση στα κρίσιµα σηµεία (n+1 balanced hits)

Στο παραπάνω στιγµιότυπο βλέπουµε την πρώτη πραγµατική επένδυση της εταιρείας
(ιππικό από το G1 στο F3) στην ορθή επενδυτική γραµµή. Η επένδυση αυτή έγινε για να
εκσυγχρονιστεί το εργαλείο που βρίσκεται στη θέση H2 και να προχωρήσει δύο βήµατα
εµπρός στο Η4, συµβάλλοντας έτσι στην επιτυχία της επενδυτικής στρατηγικής,
όπως φαίνεται στο ακόλουθο στιγµιότυπο.
Πριν συνεχίσουµε να αναπτύσσουµε τακτικά την επενδυτική µας στρατηγική στο
δεξιό τµήµα της σκακιέρας (αγοράς), πρέπει να παρατηρούµε µε λεπτοµέρεια τις κινήσεις
του αντιπάλου - ανταγωνιστή στην αριστερή πλευρά (αγοράς).
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Παρατήρησε ότι το πιόνι που κινήθηκε από το τετράγωνο H2 στο τετράγωνο Η4
απειλείται από τον αντίπαλο αξιωµατικό Ε7, ο οποίος υποστηρίζεται από την αντίπαλη
Βασίλισσα D8 (βαθµός απειλής 2). Η θέση Η4 προστατεύεται αντίστοιχα από τον πύργο
Η1, το ιππικό F3 και το πιόνι G3 (βαθµός άµυνας 3).
Ο συνδυασµός αυτός (κεφάλαιο + πάγια + εργαλεία) είναι η κλασική ανάπτυξη
επενδυτικού πλάνου. Όταν ρευστοποιείς πάγια αντλείς κεφάλαια (άµυνα), αντίστοιχα όταν
αγοράζεις πάγια και επενδύεις σε νέες αγορές και εργαλεία ξοδεύεις κεφάλαια (επίθεση).

Παρατήρησε την επιθετική γραµµή του αντιπάλου στην αριστερή πλευρά της
σκακιέρας. Είναι πιθανό να προσπαθήσει να κινήσει το πιόνι Β5 στη θέση Β4 µε στόχο να
χτυπήσει την αµυντική περίµετρο. Επίσης, παρατήρησε ότι το ιππικό A3 είναι εκτεθειµένο
εκτός της αριστερής αµυντικής γραµµής (περιµέτρου).
Ήταν η παραπλάνηση του αντιπάλου κατά τη διάρκεια της συγκρότησης του
« Σύνθετου σώµατος - Compound ». Αυτή η επένδυση πρέπει να ρευστοποιηθεί άµεσα µε
στόχο, αφενός να επιστρέψουµε στην ορθή επενδυτική κατεύθυνση (δεξιά), και αφετέρου
να επιστρέψει το επενδεδυµένο κεφάλαιο στην εταιρεία. Πριν την επίθεση συσπειρώνεις
όλες σου τις δυνάµεις (άντληση κεφαλαίων).
Υλοποίηση τακτικής άµυνας 4ου βαθµού για το τετράγωνο Β4. Υποχώρηση του
ιππικού (ρευστοποίηση παγίων) στο C2, αναβάθµιση εργαλείου (τεχνολογία) από το A2 στο
A3, διατήρηση εργαλείου C3 (main tool) και υποστήριξη από αξιωµατικό (διοίκηση) D2.
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Εφόσον διασφαλίσαµε την τακτική αµυντική µας υπεροχή στην αριστερή πλευρά
της σκακιέρας (αγοράς), µπορούµε να συνεχίσουµε την επενδυτική µας τακτική στη δεξιά
πλευρά (νέα αγορά).
Παρατήρησε ότι κάθε τακτική κίνηση (επιθετική ή αµυντική) χτίζεται µε άµεση
αξιολόγηση των προθέσεων (σεναρίων) και των ικανοτήτων (βαθµού απειλής) του
αντίπαλου στρατοπέδου (ανταγωνισµού). Αυτή είναι και η βασική διαφορά της έννοιας
« Αντεπίθεση » από µια απλή τακτική επίθεση κατάληψης θέσης.
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Επιπλέον, ενίσχυση αµυντικής γραµµής (αριστερά) µε οριζόντια µετακίνηση παγίων
(τεχνικές βελτιώσεις) από το Α1 στο Β1 σε περίπτωση ενίσχυσης της επιθετικής
τακτικής του αντιπάλου µε οριζόντια µετακίνηση της Μαύρης Βασίλισσας (διάχυση
επενδυτικής κουλτούρας) από το D8 στο Β8 για την υποστήριξη του Μαύρου Πύργου Β6
(επενδύσεις ανταγωνισµού).

Παρατήρησε ότι τα τετράγωνα Η4 και G5 είναι « κλειδωµένα » από το ιππικό F3
(Shadow Deals) για την αποτροπή επενδυτικών κινήσεων του ανταγωνισµού (Ε7 & D8).
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Πριν την έναρξη νέων επενδύσεων, πρέπει να εξασφαλίζουµε την ορθή πορεία των
αποσβέσεων των παγίων µας (ιππικό από το F3 στο G1), ώστε να παρέχουµε τη δυνατότητα
στο διοικητικό προσωπικό (Ε2) να αξιοποιεί τα κεφάλαια αυτά για πρόσβαση σε νέα
πάγια και αγορές κατά την επενδυτική - αντεπιθετική ανάπτυξη, όπως θα δούµε αµέσως
µετά (σχεδιασµός προώθησης - τακτικής ανάπτυξης πύργου H1).

Η κίνηση του ιππικού ($) από το τετράγωνο C2 στο τετράγωνο Ε3 σηµατοδοτεί την
έναρξη των νέων επενδύσεων.
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Παρατήρησε ότι µέχρι στιγµής δεν έχει αναλωθεί κανένας πόρος άσκοπα. Κανένας από
τους δύο παίκτες (Human Vs Computer) δεν έχει χάσει ούτε ένα πιόνι.

Παρατήρησε ότι η αντίπαλη παράταξη είναι εγκλωβισµένη πίσω από την αµυντική
της γραµµή και προσπαθεί να κάνει « µικρές » βελτιώσεις στα πάγιά της
( ταλάντωση µαύρου πύργου από το Β6 στο Α6 και αντιστρόφως για 4 συνεχείς κινήσεις).
Το επενδυτικό κεφάλαιο (Ε3) είναι έτοιµο να « χτυπήσει διαδοχικά » επενδύσεις στα
τετράγωνα G4 και Η6 αποµακρύνοντας ταυτόχρονα το απαρχαιωµένο εργαλείο G3.
Οι στόχοι έχουν « κλειδωθεί » και η επενδυτική διαδικασία ξεκινά.
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1η Επιθετική Εξαγορά (Black Knight Strategy)

Ο δούρειος ίππος της επενδυτικής γραµµής (πιόνι Η5) είναι έτοιµος να κινηθεί στο
τετράγωνο Η6 έχοντας την ταυτόχρονη στήριξη του ιππικού G4 και του πύργου Η1
(επένδυση κεφαλαίων για αγορά - προώθηση παγίων).

Ο αντίπαλος σωστά έκρινε ότι έπρεπε να αµυνθεί εξελίσσοντας το εργαλείο του από
τη θέση G7 στη θέση G6 και χτίζοντας µια « mini » περίµετρο, ώστε να αποφύγει ένα
« ντόµινο » επιθέσεων (Stress Test 2). Ακολουθεί επανεξέταση της επιθετικής στρατηγικής.
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Το πιόνι στη θέση F4 είναι απροστάτευτο σε περίπτωση που κινηθεί µπροστά στη
θέση F5. Για το λόγο αυτό, θα οικοδοµήσουµε µια στρατηγική εξυγίανσης (Retrenchment
Strategy) µε αλλαγή τακτικής θέσης (περίοδος κρίσης) της Ανώτατης Διοίκησης - µε
προώθηση του Βασιλιά από τη θέση Ε1 στη θέση F2, ενίσχυσης της εταιρικής κουλτούρας
µε τη Βασίλισσα από τη θέση D1 στη θέση C2 (διάχυση αλλαγής), και πλήρη
αναδιοργάνωση των παγίων της εταιρείας - οµίλου µε στόχο τον εντοπισµό Blue Ocean
αγορών

µε µετακίνηση του Πύργου από τη θέση Β2 στη θέση F1. Παρατήρησε ότι η

βασίλισσα (κουλτούρα) κινήθηκε από το D1 στο C2 για να αναλάβει τον αµυντικό ρόλο του
Πύργου Β1. Η αρχική αµυντική τακτική δεν υποβαθµίζεται µε τον νέο ανασχεδιασµό.

BUSINESS STRATEGY 808

!18

www.cheilas.gr

Επανατοποθέτηση του Βασιλιά στο αρχικό του τετράγωνο - πρωταρχικό λειτουργικό
του ρόλο (Ορθή Επενδυτική Στρατηγική) από τη θέση F2 στο τετράγωνο εκκίνησης Ε1.

Το Plan B υλοποιείται µε επιτυχία, το πρόβληµα έχει εντοπιστεί και το Διοικητικό
Συµβούλιο βαίνει σε ρευστοποίηση Red Ocean επενδύσεων & ασύµµετρων παγίων (F1).
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1η Επιθετική Ρευστοποίηση (Downsizing & Reengineering Strategy)

Το επόµενο βήµα της στρατηγικής συρρίκνωσης (Downsizing) είναι η ανεύρεση
χρηµατικών πόρων (δανειοδότηση ή ιδία κεφάλαια), ώστε να εκσυγχρονιστεί το επενδυτικό
πλάνο και η εταιρεία - όµιλος να γίνει ανταγωνιστική - ανταγωνιστικός. Ακολουθεί
δαπάνη κεφαλαίου (ιππικό G4) για την πλήρη αναβάθµιση των παγίων (Reengineering) της
εταιρείας µε στόχο τη βέλτιστη δυνατή επενδυτική υπεροχή (πύργος Η1 στη θέση Η5).
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Επιπλέον, δαπάνη κεφαλαίου για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού στο
νέο επενδυτικό σχήµα (ιππικό από τη θέση G1 στη θέση F3) και την υιοθέτηση των νέων
τεχνολογικών δεδοµένων (πύργος από τη θέση H5 στη θέση F5), µε στόχο την προώθηση
των καταρτισµένων πλέον ανθρώπινων πόρων στην αιχµή της επιθετικής γραµµής της
εταιρείας (ουσιώδες ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα). Οι καινοτοµίες χωρίς άρτια
εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό δεν προσδίδουν καµία απολύτως προστιθέµενη αξία.
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Παρατηρώντας την εξέλιξη των τακτικών κινήσεων, µπορούµε να συµπεράνουµε τα
ακόλουθα:
Ακόµα και στην περίπτωση που ένας επενδυτικός όµιλος έχει χάσει σηµαντικό
τµήµα του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου (απουσία λευκών Πύργων), ακόµα και µε
εµφανή έλλειψη κεφαλαίων (απουσία λευκού ιππικού), η ισχυρή επιχειρησιακή
κουλτούρα θα βρίσκεται εκεί, για να αποτελέσει την αιχµή του δόρατος για την πορεία
προς την ανάκαµψη (η Βασίλισσα F5 απειλεί ταυτόχρονα τα τετράγωνα D7, F7 & F8).
Η επιχειρησιακή κουλτούρα είναι η πλέον ισχυρή δύναµη µέσα σε µια εταιρεία ή
έναν όµιλο εταιρειών. Η κουλτούρα είναι εκείνο το συστατικό στοιχείο το οποίο εάν
συνδυαστεί κατάλληλα µε την ορθή σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού δηµιουργεί
ξεκάθαρα καταστάσεις υπεροχής έναντι του ανταγωνισµού.

Ο αξιωµατικός F3 στη θέση Η5. Ο αντίπαλος βασιλιάς είναι αβοήθητος.
Σαχ Ματ.

Η θεωρία επεκτείνεται επαγωγικά σε περισσότερες διαστάσεις µε εισαγωγή νέων
εννοιών όπως η συνέργεια, η κάλυψη, η ευθυγράµµιση, το πλαίσιο κανόνων, κλπ.
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